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Kính gửi: Các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp Long Đức 
 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 
3412/UBND-KGVX ngày 15/8/2021 về việc thực hiện Thông báo số 464- 
TB/VPTU ngày 13/8/2021 của Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, cụ thể: “Trưởng Ban 
Quản lý Khu kinh tế Trà Vinh phối hợp với Sở Y tế, các ngành có liên quan 

nhanh chóng làm việc với một số chủ công ty, doanh nghiệp thống nhất việc test 
nhanh và tiêm vắc xin cho công nhân (phần test nhanh doanh nghiệp tự thực 
hiện); Giám đốc Sở Y tế thực hiện tiêm vắc xin cho công nhân của các doanh 

nghiệp. Thời gian thực hiện test nhanh và tiêm vắc xin từ ngày 16/8/2021, sau 
khi tiêm vắc xin, doanh nghiệp cho công nhân nghỉ thêm 14 ngày tại nhà và yêu 
cầu công nhân phải nghiêm chỉnh chấp hành ở tại nhà trong thời gian 14 ngày, 

sau đó trở lại doanh nghiệp và test nhanh trước khi sản xuất tại doanh nghiệp; 
đồng thời, ngừng việc thực hiện 3 tại chỗ đối với các doanh nghiệp theo chỉ đạo 
của Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo nêu trên”. 

Ban Quản lý Khu kinh tế đã có Công văn số 710/BQLKKT-ĐTDN ngày 

15/8/2021, Công văn số 718/BQLKKT-ĐTDN và Công văn số 
719/BQLKKTĐTDN về việc triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19 đến 
các doanh nghiệp trong KKT, KCN; 

Thực hiện chủ trương trên vừa qua, Ban Quản lý Khu kinh tế đã phối hợp 

với Trung tâm Y tế thành phố Trà Vinh tổ chức cho toàn thể công nhân trong KCN 
Long Đức tiêm vắc xin xong vào ngày 20/8/2021.  

Nay, Ban Quản lý Khu kinh tế thông báo đến các doanh nghiệp một số nội 
dung như sau: 

1. Từ ngày 21/8/2021 sẽ đóng cổng KCN Long Đức đến khi có thông báo 

mới.  

2. Trong thời gian đóng cổng KCN, Ban Quản lý Khu kinh tế chỉ giải quyết 
cho các trường hợp sau đây được vào KCN: Bảo vệ, thực hiện công tác PCCC, tính 
lương cho người lao động, bảo trì thiết bị, và một số trường hợp thật sự cấp bách 

cần thiết khác ( Xem xét và giải quyết từng trường hợp cụ thể khi có phát sinh) ; 
Các trường hợp này phải có kết quả test nhanh âm tính còn trong thời hạn 72 giờ) . 
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3. Giao Giám đốc Trung tâm Quản lý hạ tầng KKT, KCN tổ chức giám sát, 
theo dõi và kiểm tra việc thực hiện tinh thần thông báo này; chịu trách nhiệm trước 

Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế nếu để xảy ra sự cố do lỗi chủ quan, thiếu trách 
nhiệm. 

Ban Quản lý Khu kinh tế đề nghị các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp 

Long Đức nghiêm túc thực hiện, trường hợp doanh nghiệp nào để xảy ra dịch bệnh 
Covid-19 tại doanh nghiệp thì hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và các 
thiệt hại tại doanh nghiệp (nếu có)./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT Tỉnh ủy (B/c); 

- TT.UBND tỉnh (B/c); 

- Văn phòng: Tỉnh uỷ, UBND tỉnh (b/c); 

- Công an tỉnh (p/h); 

- UBND thành phố Trà Vinh (ph/h); 

- UBND xã Long Đức (ph/h); 

- Lãnh đạo Ban; 

- TT hạ tầng; 

- Công đoàn KKT; 

- Lưu: VT, ĐTDN. 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 
 

 

 
 

 
Trần Viễn Phương 
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